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Soe supp teeb südame soojaks nii saajal kui jagajal
Kolm korda nädalas muutub 
Rakvere Kolmainu koguduse 
noortemaja fuajee pooleks 
tunniks kuni tunniks Supito-
aks - paigaks, kus abivajajate-
le jagatakse kaasa maitsvat 
kehakinnitust. Tegemist on 
OÜ Laliya panustamisega 
kogukonda.

Katrin Uuspõld

Kevadel tegi Väikese Ingli 
kauplusi pidava OÜ Laliya 
tegevjuht Evelin Liiva ette-
paneku koguduse õpetajale: 
nendel on võimalus keeta 
suppi ja kogudus võiks olla 
paik, kus seda abivajajatele ja-
gada. Kevadest tänini on seda 
tehtud. Algul aitasid suppi ja-
gada koguduse vabatahtlikud, 
nüüd on kaasatud Rakvere 
eragümnaasiumi õpilased 
sotsiaalpraktika raames. 

„Ma olen siiralt õnnelik, et 
eragümnaasiumi vabatahtli-
kud abis käivad. Nad näevad 
elu erinevaid tahkusid, õpi-
vad märkama ja mõistma abi-
vajajaid ja saavad minu mõis-
tes hinnalise elukogemuse. 
Aitäh Anne Nõgule, et ta selle 
välja pakkus ja käima lükkas,“ 
ütles Evelin Liiva.

Sel kolmapäeval olid kuu-
ma suppi purkidesse tõstmas 
abituriendid Brita Õunapuu 
ja Mariaana Arnek. „See teeb 
hea tunde,“ leidis Mariaana 
Arnek.

Kuna ettevõtte töötajate-
le valmistatakse igapäevaselt 
sooja sööki niikuinii, leidis 
Liiva, et ei ole keeruline veel 
25 liitrit välja jagamiseks 
keeta. „Kasutame peamiselt 
mahedat toidukraami, et toit, 
mida sööme ja pakume, oleks 
puhas tervis,“ ütles Evelin Lii-
va. „Sealt sündis mul ka mõte 
hakata pakkuma esmaspäeviti 
Supitoas toidukraami, mis on 
toitev, kasulik ja otse tootjalt. 
Kuna Kalamatsi Meiereilt os-
tame me regulaarselt niikunii 
omale tarvilikke tooteid, tun-
duski hea mõte tellida lisaks 
ka kohupiimakreeme ja jo-
gurtit. Kitsepiima kasulikkus 
teeb kõigil tervisele suure pai, 
kes seda hea meelega söövad.“

Vorstid tulevad samuti 

otse lihakasvatajalt-tootjalt, 
leiva küpsetab Liiva kodu-
küla-naabrinaine ja hapusai 
valmib ühe Rakvere õpetaja 
koduköögis.

„Ma ei ole otsinud neid, kes 
oleks valmis kinkima, sest 
väiketootjatel on omalgi la-
veerimist ja ma pigem olengi 
püüdnud raha suunata otse 
väiketegijatele, toetada neid-
samu inimesi meie ümber, 
kes südamega ja puhast toi-
tu toodavad,“ rääkis Evelin 
Liiva.

Enamik Supitoas käija-
test on eakamad inimesed, 
aga mitte ainult. Väga paljud 
neist tulevad mitme purgiga, 
et viia sooja suppi omakorda 
edasi abivajajatele.

„Mina kuulsin sellest või-
malusest tuttava käest, tulin 
algul huvi pärast. Praegu viin 
supi koju kolmele inimesele, 
kõik nad on üle 80-aastased,“ 
rääkis üks Supitoa regulaarne 
külastaja. „Kõigepealt viisin 
oma täditütrele, kellel on ja-
lad haiged ja raske liikuda. Ta 
oma lapsed elavad kaugel, ei 
saa käia igapäevaselt aitamas. 
Siis selgus, et tema trepikojas 
on veel üks vanainimene, kel-
lel oleks supi järgi vajadus ja 

siis tuli veel üks, kellele viia. 
Täditütar algul kahtles, et 
kas on ka head supid. Aga su-
pid on siin väga head ja väga 
huvitavad, näiteks kõrvitsa-
püreesupp, kalasupp, juur-
viljasupp, hapukapsasupp, 
kanasupp,“ loetles ta. Naine 
lisas, et need, kellele ta suppi 
kolmveerandliitrise purgi-
ga viib, teevad selle pooleks: 
pool söövad kohe ja poole 
järgmisel päeval.

Kolmainu koguduse õpeta-
ja Tauno Toompuu on või-
malusel ka ise toidu jagamise 
juures, lisaks supi purki tõst-
misele küsib ka mõnede tut-
tavamate käijate käest käekäi-
gu järgi ja saadab tervisi neile, 
kellele suppi viiakse.

Toompuu sõnul on Supi-
toa külalisi olenevalt korrast 
kümmekond kuni paarküm-
mend. „Suvel tuldi vähem. 
Nüüd on tulnud palju juur-
de, on olnud üksikuid kordi, 
kus suppi viimastele tulijate-
le ei ole ka jagunud,“ rääkis 
Toompuu. 

Senise veidi rohkem kui 
pooleaastase tegutsemise ajal 
on toitu jagatud inimestele 
kaasa. „Oleme arutanud, et 
kunagi tulevikus sooviksime 

küll ka kohapeal süüa pakku-
da. Lihtsalt pakkuda seltskon-
da ja olla olemas, kui kellelgi 
peaks seda vaja olema. Näis, 
kuidas ja kas see realiseerub,“ 
rääkis Evelin Liiva. Ettevõtja 
ütleb, et Supituba on õpeta-
nud talle taaskord, et ta oma 
sisetunnet usaldades valid 
alati õige tee. „Mu sisetunne 
ütles, et meie ümber võib olla 
omajagu neid inimesi, kelle 
puhul ei oskaks aimatagi, kui 
suures hädas nad mingitel 
eluhetkedel olla võivad. See 
ei pruugi olla pikk periood, 
aga see võib olla elumuutvalt 
raske ja karm,“ nentis Lii-
va. Ta tõi näiteks südamliku 
tagasiside inimeselt, kes oli 
raskel ajal saanud abi nende 
pakutud supist. Majandusliku  
olukorra paranedes, avaldas 
ta soovi ettevõtmist rahaliselt 
veidi toetada. „Pakutud rahast 
ma küll loobusin, aga leppisi-
me kokku, et vajadusel tuleb 
ta vahel meile kööki appi,“ 
märkis Liiva.

Oma ettevõtte köögis ot-
sustas ta aga esmaspäevad 
kokale toidu tegemisest priiks 
anda. „Kokk saab siis rahus 
tegeleda hoidiste tegemise, 
koristamise ja muu vajali-

kuga, mis kiiretel päevadel 
tahaplaanile jääb. Toidu telli-
me sel päeval oma töötajatele 
erinevatest Rakvere toidu-
kohtadest, toetame kohalikku 
majandust,“ rääkis Evelin Lii-
va. „Ma usun siiralt sellesse, 
et mida rohkem sa välja an-
nad, seda rohkem ka sisse tu-
leb. Nii on siiani ka toiminud, 
raha jätkub õnneks praegu 
kõigi tegemiste tarvis. Üle 
seda ei jää just, aga ega puudu 
ka ole.“

Supituba ootab abivajajaid 
Rakvere Kolmainu kiriku 
noortemajas esmaspäeviti, 
kolmapäeviti ja reedeti kell 
12.30. Esmaspäeviti paku-
takse varieeruvalt jogurtit, 
kohupiima, vorsti, puuvilju, 
kolmapäeviti ja reedeti kuu-
ma suppi. 

Rakvere linnavalitsuse 
sotsiaalosakonna juhataja 
Kersti Suun-Deket ütles, et 
ka linn korraldas aastate eest 
supikööki, kus vähekindlus-
tatud linnakodanikud said 
talongide eest süüa. „Kuid 
lõpetasime selle teenuse ära, 
sest seda kasutas väga vähe 
inimesi. Oleme juba mitu aas-
tat jaganud Grossi Toidukau-
pade talonge 30 euro väärtu-
ses. Need sobivad väga palju-
dele vähekindlustatud lastega 
peredele. Lisaks saab kol-
mapäeviti toiduabi ka Toi-
dupangast,“ täpsustas Suun-
Deket.

Sel kolmapäeval olid kuuma suppi purkidesse tõstmas kirikuõpetaja Tauno Toompuu, Rakvere eragümnaasiumi abituriendid Brita 
Õunapuu ja Mariaana Arnek. „See teeb hea tunde,” ütles Mariaana. Foto: Katrin Uuspõld
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Euroopa Spordilinna tiitlit kannab järgmisel aastal Rakvere
Rakvere linn kandideeris 
2022. aasta Euroopa Spordi-
linna tiitlile. Sel nädalal külas-
tas linna ka rahvusvaheline 
hindamiskomisjon, kes uudis-
tas siinseid spordiobjekte 
ning kohtus spordi- ja linna-
juhtidega. Ootamatult anti tii-
tel Rakverele juba sel nelja-
päeval üle. 

Katrin Uuspõld

Uudise tegi pressikonverent-
sil teatavaks ACES Euroopa 
president Gian Francesco Lu-
pattelli, kelle sõnul on Rakve-
res tehtud suurepärast tööd ja 
linna sporditaristu väga hea. 
„Rakvere on pea 15 000 elani-
kuga linna kohta kõrge sport-
liku profiiliga ning tänu väga 
hästi struktureeritud juhtimis- 
ja arendustegevusele samal ta-
semel suurlinnadega,“ märkis 
ta.

Rakvere linnapea Triin 
Varek oli asjade käigust väga 
üllatunud. „Teadsime, et te-
gemist on komisjoni visiidiga 
ning tulemus selgub detsemb-
ris. See oli absoluutselt suur 
üllatus, et tiitel juba nüüd välja 
kuulutati,“ rääkis Triin Varek. 
„Minu suur tänu loomulikult 
kogu meeskonnale, kes kan-
dideerimisega tegelesid. Igal 
juhul on ääretult hea meel ja 
suur au!“ Linnapea loodab, et 
tiitel inspireerib kogu linna 
spordikogukonda, sest ilma 
eestvedajate ja harrastajateta 

seda kõike ei oleks.
„Töö alles nüüd algab. Pro-

jektis kirjeldasime eesmärke, 
nüüd tuleb need ellu viia,“ üt-
les kandideerimisprotsessiga 
tegelenud Rakvere abilinna-
pea Laila Talunik. Taluniku 
sõnul vajaliku materjali kogu-
mine ja analüüsimine tõi väl-
ja olulisi seoseid, mis aitavad 
siinset spordielu paremini 
korraldada. 

Augustis Rakvere Spordi-
keskuse direktori ametisse as-
tunud Ave Sats koostas koos 
linnavalitsuse töörühmaga 
väikelinnade kategoorias kan-
dideerimiseks taotluse, kus 
on põhjalik ülevaade linna 
spordielust. Lähinädalatel 
peaks kokku pandud portfoo-
lio ka eestikeelsena ilmuma, 
mis võiks olla huvitav nii ter-
vislikke eluviise hindavale tu-
ristile kui linnaelanikule.

„Kõik kandideerivad linnad, 
kes täidavad kaheteistküm-
nes kategoorias vähemalt 70 

protsenti, saavad selle tiitli, 
me ei konkureeri üksteisega,“ 
selgitas Ave Sats. Ta lisas, et 
Euroopa Spordipealinna tiit-
li saab aastas üks linn, kuid 
Euroopa Spordilinna tiitli või-
vad saada ka mitu linna kui 
nad kriteeriumitele vastavad.

„Komisjon vaatas väga 
koostööd valdkondade va-
hel. Sport on emotsionaalne 
valdkond, tihti võib tekkida 
rahulolematusi treenerina, 
lapsevanemana, sponsorina, 
sportlasena. Euroopa koge-
mus ütleb, et on võimalik 
teha selged mõõdikud, kuidas 
sporti teha veel võrdsemaks 
rahastusmeetmete poolelt. See 
oli mulle üllatuseks, kuidas 
sporti on võimalik matemaa-
tiliselt ja emotsioonidevabalt 
juhtida,“ märkis Ave Sats. 
„Oluline on treenerite tunnus-
tamine, kommunikatsiooni 
arendamine, linna kui terviku 
juhtimine, inimeste liikuma 
kutsumine.“

Tiitel annab Satsi sõnul 
teadmise, et ajame asja Euroo-
pa tasemel. „Kindlasti annab 
see kontaktide-võrgustiku, 
avab mitmetes ühishange-
tes uksi, annab selge ülevaate 
meie tugevustest ja nõrkus-
test, et minna erasektoriga lä-
birääkimisi pidama. See annab 
tunnustuse seni tehtule ja hea 
võimaluse edasiminekuks,“ 
rääkis Sats ja lisas, et kindlasti 
võiksid Rakvere spordieluga 
seotud inimesed olla uhked 
iseenda üle. 

Euroopa Spordilinn Rak-
vere võiks Satsi meelest olla 
suurürituste korraldamisel 
teine variant peale Tallinna. 
„Ja kui Eesti riik läheneb re-
gionaalpoliitiliselt, siis alalii-
dud võiksid küll mõelda roh-
kem Rakvere peale,“ nimetas 
ta.

Euroopa Spordilinna tiit-
lit antakse alates 2001. aas-
tast välja Euroopa Komisjoni 
partnerina tegutseva mittetu-
lundusühingu ACES Europe 
(European Capitals and Cities 
of Sport Federation) poolt. 
Tiitlile saavad kandideerida 
Euroopas paiknevad kohali-
kud omavalitsused, kus elab 
vähem kui 25 000 elanikku. 
Eestis on Euroopa Spordilin-
na tiitli varasemalt pälvinud 
2020. aastal Kuressaare ja 
2021. aastal Elva.

Rakvere linn pälvis tänavu-
se aasta alguses ka Eesti sport-
likuima omavalitsuse tiitli.

Rakvere linnapea Triin Varek võtab vastu Euroopa Spordilinna tiitli ACES Euroopa presi-
dent Gian Francesco Lupattellilt. Kaasa rõõmustavad abilinnapea Laila Talunik ja Rakvere 
Spordikeskuse direktor Ave Sats. Foto: Kristel Mänd Advendiajal kuuleb Vallimäel valguse 

mängus Kristjan Järvi muusikat
Rakvere Kultuurikeskus kutsub linnarahvast ja külalisi igal 
jõulukuu pühapäeval Vallimäele osa saama kaunist valguse-
mängust Kristjan Järvi muusika saatel.

„Eelmine aasta koroona survel tulime mõttele luua Valli-
mäel valgusmäng, tagasiside oli ülimalt positiivne. Tänavu 
võtsime ühendust Kristjan Järviga, kes oli ideest väga vai-
mustatud ja pani oma loomingust kokku miksi,“ rääkis Rak-
vere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. 

Muusikat kuulnuna iseloomustab ta seda kui väga mitme-
kesist ja vaheldusrikast. „Ei pea pelgama, et see on liiga tõsine 
muusika. Ma arvan, et sobib just jõulutemaatikasse väga häs-
ti. See muusika arvestab erinevaid meeleolusid ja loob või-
maluse mängida erinevate värvidega,“ rääkis Alte.

Valguslahenduse teevad Remo ja Romek Sirila, heli- ja 
valgustehnika on Maivel OÜlt. Valgusetendusel kasutatakse 
ligi 80 liikuvat valgustit ja prožektorit, lisaks laserid, video ja 
helitehnikat. Muusika on valinud dirigent ja helilooja Krist-
jan Järvi oma teostest.

Muusika ja valguse mäng kestab 30 minutit ja sellest on 
võimalik osa saada 5. detsembril, 12. detsembril, 19. det-
sembril ja 26. detsembril kell 17.00 ja 18.00.

„Üritus on tasuta ja minu soovitus kuulajatele on tulla seda 
erinevatel nädalavahetusel vaatama, kuna ilm mängib suurt 
rolli ja elamuse saab igal juhul,“ lisas Eve Alte.

Katrin Uuspõld

Mullune valgusemäng Rakvere Vallimäel, kui kõlas Arsise kellade muusika. Foto: Rakve-
re Kultuurikeskus

+372 53 315 398

Pelletimüük

transpordiga

koju ja kohapeal!

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee•

Järelmaksu
võimalus!

SÄÄSTLIKUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETIKÜTTESEADMED

SÄÄSTLIKUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETIKÜTTESEADMED

Oleme avatud:

E-R 8.00-17.30

L 9.00-14.00

SÄÄSTLIKUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETIKÜTTESEADMED

SÄÄSTLIKUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD

PELLETIKÜTTESEADMED
Küsi pakkumist koos paigaldusega.
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Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

 PAKUN TÖÖD

• Vajame ehituse abitöölist. Tel 
5810 7277

• Katela saekaater otsib tõs-
tukijuhti (platsi peal mater-
jali ladustamine, tõstmine ja 
komplekteerimine). Tööaeg 
E-R 8.00-16.30. Lisainfo: Too-
mas Hiielaid, tel 504 89 60. 
CV palume saata aadressile 
katelapuit@gmail.com

• Naisterahvas saab tööd Haljalas 
asuvas eramajas. Koristustöö 
1 x nädalas 5 tundi. Tasu kätte 
5 € tunnist. Info tel 504 4344, 
Aivar

• Pakume tööd avatäidete pai-
galdajatele Lääne-Virumaal. 
Vajalik eelnev töökogemus. 
Sooviavaldus: personal@vrs-
solutions.ee või tel +372 510 
1341

• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi puhastusteeninda-
jaid parvlaevadele. Tööaeg 2 
nädalat tööl, 2 kodus. Toitlus-
tus ja majutus tööandja poolt. 
Vajalik mereohutusalane väl-
jaõpe. Kandideerimiseks he-
lista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhatajaga 
Lea, tel 5344 2919. Kirjuta meile 
cv@sol.ee

• 50-aastane füüsilise puudega 
mees otsib täiskoormusega 
abistajat, kelle ülesandeks on 
abistamine igapäevastes tege-
vustes (v.a hooldustöö), nt ra-
tastooli ja -toolist teisaldamisel, 
harjutuste sooritamisel, arvuti-
ga asjaajamistel, söömisel jmt. 
Eelnev kogemus tuleb kasuks, 
aga ei ole nõutav. Tasu: 3,48/h 
(kaasneb Haigekassa ravikind-
lustus) + soovi korral igapäe-
vane toitlustus ning majutus. 
Asukoht: Väike-Maarja vald, 
Rakke alevik (olemas bussi- ja 
rongiühendus). Tel 5663 3952

• Pakun tööd üksikule naisele 
koduabilisena mõned päevad 
nädalas väikese töötasu eest, 
Rakveres, majutus võimalus. 
Tel 554 6490

• Pakume tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

OTSIN TÖÖD

• Hoian vajadus põhiselt lapsi, 
võib pakkuda ka teisi töid. Tel 
5845 7746

• 58-aastane mees otsib tööd. Tel 
5592 3305

• 35-aastane karske ja mittesuitsetav mees otsib tööd üle Eesti. Sobi-
vad nii paaripäevased kui mõne nädalased projektid. CET-kategooria. 
Pakkuda võib pikki vahetusi karjääris/sadamas laadurite peal või mingi 
muu transport, kogemus kõigi masinatega. Hea organiseerimisvõimega, 
töötanud erinevates valdkondades, erinevatel positsioonidel. Oodatud 
igasugused pakkumised. Tasumine arvega. Tel 5399 0038
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MÕNE REAGA

Tallinna Tehnikaülikool 
ja Eesti Kunstiakadee-
mia ootavad andekaid 
noori ühiselt loodud 
koolitusprogrammi

T allinna Tehnikaüli-
kool ja Eesti Kunsti-
akadeemia alustavad 

20. novembril ühise näda-
lavahetuseti toimuva kooli-
tusprogrammiga „Tuleviku 
insener-disainer“ (TID), 
kuhu oodatakse andekaid 
9.–12. klasside õpilasi üle 
Eesti. Programmi toetab 
Haridus- ja Teadusminis-
teerium.

TalTech ja EKA kutsu-
vad appi üldhariduskooli-
de õpetajaid, kes kaasaksid 
oma kooli andekaid õpilasi 
loodud koolitusprogrammi, 
kus noored saavad põhjali-
ku ülevaate inseneri ja di-
saineri elukutsest. TalTech 
ja EKA ühendavad selles 
projektis inseneriteadmised 
ja -oskused loovuse, tähen-
duse ja kasutajakesksusega. 
Projekti laiem teema on 
kliimamuutused ning nende 
mõju ühiskonnale.

„Tänasest kliimakriisist 
tulenevad probleemid on 
väga komplekssed ning se-
nised lahenduskäigud ei ole 
aidanud. Vaja on värsket, 
nii loomingulist kui analüü-
tilist erialadeülest lähene-
mist sisulise ja töötava in-
novatsioonini jõudmiseks. 
Kahe oma spetsiifikas Eesti 
parima kõrgkooli, EKA ja 
TalTechi teadlaste koostöös 
loodud programmis pane-
me aluse andekate kooli-
noorte uudsele probleemi-
põhisele õppele, mille tule-
musel valmivad kevadeks 
reaalsed prototüübid uutest 
võimalustest kliimakriisiga 
toimetulekul,“ rääkis EKA 
disainiteaduskonna dekaan 
Ruth-Helene Melioranski. 

TalTechi avatud ülikooli 
juhataja Hanno Tombergi 
sõnul oodatakse koolitus-
projekti eelkõige neid noo-
ri, kes soovivad oma ideid 
teostada ja kellele saaksid 
ülikoolid nende elluviimisel 
toeks olla. Anname ka tead-
misi projektide loomisest ja 
keeruliste ülesannete lahen-
damisest. 

Programmis osalevatelt 
noortelt ootavad läbiviijad 
loovust ning julgust katse-
tada ka ideid, mis võivad 
esialgu tunduda hullumeel-
sed. Rohkem infot prog-
rammi kohta leiab aadressil: 
taltech.ee/tid.

Kuulutaja

Politsei tuletab meelde: kontrolli, kas tead oma dokumendi PIN-koode
Alates uuest aastast ei väljas-
ta Politsei- ja Piirivalveamet 
enam uusi PIN-koode neile 
dokumendi kasutajatele, kel-
le ID-kaart, elamisloakaart 
või digi-ID on välja antud 
enne 30.11.2018.

PPA identiteedi ja staatu-
se büroo peaekspert Eliisa 
Sau rõhutab, et muudatus ei 
puuduta neid inimesi, kellel 
on dokumendi PIN-koodid 

teada või koodiümbrik kind-
las kohas, et vajaduse korral 
PIN-koodid meelde tuletada. 
Koodiümbrik väljastatakse 
alati koos dokumendiga ning 
seda tuleb hoida turvaliselt. 
Nii saab oma dokumenti di-
gitaalselt kasutada kuni do-
kumendi kehtivusaja lõpuni.

„Inimesed, kelle doku-
ment on välja antud enne 
30.11.2018, saavad e-tee-

nuste kasutamiseks uued 
PIN-koodid taotleda kuni 
aasta lõpuni Politsei- ja Piiri-
valveameti teenindusest või 
Eesti Vabariigi välisesindu-
sest. Uuest aastast tuleb aga 
PIN-koodide unustamisel 
või koodiümbriku kadumisel 
taotleda uus dokument,“ rää-
kis Sau. Kui PIN-koodid pole 
meeles, kehtib dokument 
kuni kehtivusaja lõpuni üks-

nes füüsiliseks isikutuvasta-
miseks.

Uue koodiümbriku taot-
lemisel tuleb tasuda riigilõiv 
PPA teeninduses 5 eurot ja 
välisesinduses 20 eurot. 

Alates 01.01.2022 ei väljas-
tata uut koodiümbrikut enne 
30.11.2018 välja antud doku-
mentidele, kuna seni kasutu-
sel olnud tehniline lahendus 
on aegunud ning teenuse 

pakkumisega ei ole võimalik 
jätkata.

Politsei saadab samasi-
sulise teavituse e-posti teel 
kõigile neile dokumendi ka-
sutajatele, keda muudatus 
puudutab.

PIN1 on isiku tuvastami-
seks digitaalses keskkonnas 
ja PIN2 on isiku allkiri.

Kuulutaja

Hoov puhtaks! Lase oma vana autoromu tasuta ära viia
Alates 22. novembrist kuni 5. 
detsembrini toimub taas ro-
musõidukite kokku kogumise 
kampaania. Kahe nädala jook-
sul saab oma vanale kasutuna 
seisvale autole tellida tasuta 
äraveo. Selleks tuleb helistada 
Autolammutuste Liidu telefo-
nile 57877233 või Kuusakoski 
tasuta lühinumbrile 13660.

Liiklusregistri mitteaktiiv-
ses osas on hetkel 190 183 
sõiduautot, millest 104 108 
sõiduautot ei ole käinud vä-
hemalt seitse aastat ülevaatu-
sel. Igal aastal lisandub mitte-
aktiivsesse nimistusse 7000–
9000 sõidukit. Romusõidukid 
põhjustavad negatiivset kesk-
konnamõju, võtavad väärtus-
likku ruumi, hõivavad linnas 
parkimiskohti ja takistavad 
heakorratöid. Omanike tead-
matuse tõttu jäetakse sõiduk 

sageli lagunema, lammutatak-
se ise või müüakse ebaseadus-
likule lammutajatele.

Kasutuselt kõrvaldatud sõi-
duki omanik peab otsustama, 
kas ta plaanib tulevikus ma-
sinat veel kasutada või mitte. 
Juhul, kui romu jääb seisma, 
on tegemist ohtliku jäätme-
ga, mis peab jõudma jäätme-
käitlusse.

Selleks peab sõidukiomanik 
valima jäätmekäitleja, kellel 

on lammutuseks vastav luba. 
Keskkonnaministeerium sel-
gitab, et remonditöökodade 
nime all tegutsevad lammu-
tused ja teised ebaseaduslikud 
lammutajad reostavad kesk-
konda ega võta arvesse vaja-
likke ohutusnõudeid. Maha 
kallatud või põletatud moo-
toriõli seab ohtu pinna- ja 
põhjavee, lisaks võib see vale 
käitluse korral kergesti süt-
tida. Nõuetele mittevastavas 

õhukonditsioneeris oleva gaa-
si käitlemine võib aga põhjus-
tada ohtu nii keskkonnale kui 
ka inimeste tervisele. 

Keskkonnalubadega tööt-
lemiskojad suudavad iga ro-
musõidukit taaskasutada – 
neid käideldakse kestlikult, 
eelistades osade ja materjalide 
taaskasutamist. Näiteks saab 
romudest varuosi nagu uk-
sed, tuled, peeglid ning neist 
on võimalik ka ringlusse võt-
ta rehve, õlifiltreid, akusid ja 
metalle. 2019. aastal võeti ko-
gutud romusõidukitest ring-
lusse 87,6% ja taaskasutati 
91,9%.

Illegaalsed lammutused ei 
väljasta ka sõiduki omanikule 
lammutustõendit ega regist-
reeri end sõiduki uue omani-
kuna liiklusregistris. Nii jääb 
heas usus müüdud või ära 

antud sõiduk vana omaniku 
nimele. Kasutuselt kõrvalda-
tud sõiduk kustutatakse aga 
registrist ainult lammutus-
tõendi alusel. Romukampaa-
nia käigus ära antud sõiduki 
kohta antakse omanikule va-
jalik tõend. Läinud aastal väl-
jastasid lubadega lammutajad 
sõiduautodele kokku 16 152 
tõendit.

Romukampaaniat veab 
Keskkonnaministeerium. Sel-
le raames kogusid 2018. aastal 
Kuusakoski ja Eesti Autolam-
mutuste Liit romukampaania 
kokku 250 sõidukit, 2019. aas-
tal aga juba 430 romusõidukit. 
2020. aastal kogusid Kuusa-
koski, Eesti Autolammutuste 
Liit ja BLRT Refonda kokku 
256 romusõidukit.

Kuulutaja
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Vaheta  rehvid 
soodsalt! Rehvivahetuse 

täispakett al. 27 €

Kontaktivabalt!!

Näpi tee 2D
Näpi alevik

KULTUUR

Kunderi loomajutud ootavad kaante vahelt avastamist
Juhan Kunderi Selts pani 
kaante vahele Juhan Kunderi 
kogutud vähemtuntud muin-
asjutud, mida illustreerivad 
Lääne-Virumaa koolide õpi-
laste joonistused ning esitles 
tulemust sel nädalal Aiakul-
tuuri keskuses. Kingitusena 
jõuavad trükised ühtlasi ka 
kõikidesse maakonna 
raamatukogudusse.

Katrin Uuspõld

Muinasjuturaamatu esitlu-
se muutis oma pajatamistega 
lummavaks jutuvestja Piret 
Päär. Ta teadis rääkida, et 
jõulude-eelsel ajal avalda-
takse Eestis palju raamatuid, 
kuid maailmas on sel perioo-
dil raamatute välja andmise 
esikoht Islandi käes. „Seal os-
tetakse sõpradele raamatuid 
jõulukingiks,“ märkis Piret 
Päär. „Mida see Island teeb 
sel pikal ja pimedal jõuluajal – 
istub oma kamina ees ja loeb 
raamatuid.”

30 aastat jutuvestmisega 
tegelenud Päär mõtiskles, et 
äkki oleks see hea mõte ka 
meil. „Öö otsa mõtlesin. Va-
hepeal magasin ja mõtlesin 
edasi. Siis taipasin: see raa-
mat, mis mulle meeldib, ei 
pruugi sõbrale meeldida. Ja 
mis ta siis teeb sellega? Siis on 
kaks õnnetut inimest: saajale 
ei meeldi ja kinkija on kurb,“ 
arutles Päär. 

Enda jaoks mõtles ta aga la-
henduse välja: kinkida raama-
tu pealkiri! „Muidugi, juures 
võib olla ka väike moosipurk 
või enda korjatud seened või 
tšatni või sinepipurgike, aga 
juurde väike sildike raamatu 
pealkirjaga. Nüüd siis kingi 
saaja ise teab, kas ostab sel-
le, laenutab raamatukogust 
või laenab minu käest. Ei 
ole ju halb mõte!“ rõõmustas 
jutuvestja. 

Mis puutub aga rahvajut-
tudesse, siis need varieeru-
vad. „Mina räägin ühtemoo-
di, keegi kuuleb, räägib edasi 
natuke teistmoodi. Kui lugu 
on pandud raamatusse, siis 
inimene hakkab mõtlema, 
et see on pandud raamatus-
se ja nii see lugu ka täpselt 
peab olema. Kui sa jutustad 

paremini – kui sa jutustad 
selle loo võimsamaks, väge-
vamaks, põnevamaks – siis 
ongi väga hästi. Kui annad 
loo kvaliteedile midagi omalt 
poolt juurde ja see muutub 

paremaks. Nii nagu inime-
sega. Võime ühest inimesest 
rääkida selliseid lugusid, kus 
ta on nagu ta ongi, aga või-
me rääkida teda lugudes na-
tukene teistest ülespoole. Ja 

kui ta kuuleb, siis ta mõtleb: 
ah, kas see kõik on minus, 
millest nad rääkisid? Ja see 
võib teda teha paremaks ini-
meseks. Ja nii me võime oma 
teed käies muutuda kvali-
teetsemaks,“ arutles Piret 
Päär.

Varnast võtta oli tal näi-
de hiljuti meediast läbi käi-
nud lugu saja-aastasest me-
hest, kes läks hooldekodust 
minema, sest tal ei lubatud 
puid lõhkuda. „See saja-aas-
tane on kvaliteet ise! Ta on 
mõõdupuu paljudele teiste-
le. Kes ei tahaks olla nii elus 
nagu tema, hingeliselt nii elus 
kui see vana mees,“ arutles 
Päär.

Kui Juhan Kunderi selts 
koondas raamatusse „JuKu 
muinasjutud I osa. Looma ja 
Looduse lood“ vähemtuntud 
muinasjutte, siis jutuvest-
ja Piret Pääri jaoks olid need 
juba tuttavad, kuigi mõnda 
juttu teadis ta veidi teisiti. 
Igatahes tema jutustatuna 
said mõned lood raamatue-
sitlusel olnute jaoks väga ela-
vaks.

Raamatut trükiti 300 ek-
semplari, üks eksemplar 
neist jõuab igasse Lääne-Vi-
rumaa raamatukogusse ja 
sada raamatut on huvilistele 
seltsi kaudu müügiks. Raa-
matu „JuKu muinasjutud I 
osa. Looma ja Looduse lood“ 
valmimist toetasid Eesti Rah-
vakultuuri Keskus, Eesti Kul-
tuurkapital, Eesti Kultuuri-
seltside Ühendus.

Noored illustraatorid
Juhan Kunderi Selts on korraldanud koo-
lilastele mitmeid jutu- ja joonistusvõist-
lusi. Ka raamatu illustreerimiseks tehti 
üleskutse just koolinoortele. Raamatu kaa-
nepildi autor on Kiltsi põhikooli prae-
gune IX klassi õpilane Lupe Topkin, kes 
pilti joonistades käis veel VIII klassis. Ta 
valis illustreerimiseks jutu „Hundiema“, 
mis on ühtlasi minikogumiku esimeseks 
looks.

„See oli väga ilus lugu,“ ütleb Lupe 
Topkin. „Mõtlesin palju selle üle, tegin 
mitu visandit, tahtsin pildile väge juurde 
anda, et see oleks võimas pilt.“ Oma pilti 
kaanel vaadates tundus see noorele kunst-

nikule „palju lahedamana kui algul arvas“. 
Lupe joonistab oma lõbuks palju ja on 

võitnud varasemalt ka mitmeid kunsti-
võistlusi, raamatut illustreerida oli tal esi-
mene kord. Lupe kunstiõpetajast emal 
Katrin Topkinil on tütre üle hea meel. „Nii 
nagu muusikul on kodus päris pillid, on 
meie kodus päris vahendid kunstitegemi-
seks. Lupe on saanud neid kogu aeg kasu-
tada,“ märkis ema Katrin. Ta lisas, et enam 
tütar juhendamist ei taha, tal on asjadest 
oma nägemus. Ema viitas ka sellele, et tütre 
nimi, Lupe, on saanud inspiratsiooni hundi 
ladinakeelsest nimest ja juhtumisi illustree-
ris tütar loo just hundiemast.

Kunstiarmastajad ema ja tütar: Katrin Topkin ja Lupe Topkin. Lupe looming on ka muinas-
juturaamatu kaanepilt. Foto Katrin Uuspõld
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Kahe näitleja traagilised elulood
Pimedate Ööde Filmifestival kinosaalides 
on täies hoos, veebikino seansse peab 
veel mõned päevad ootama, kuid kellel 
kodusistumisest kõrini, siis nädalavahetu-
sel tasub võtta ette kinoreis Tallinnasse.

Margit Adorf

Festivalikava on filmidest tulvil, seans-
se on alates hommikul kella 10st hiliste 
õhtutundideni nii et ega kõike nagunii 
iial vaadatud ei saa ja kaugemalt tulija 
peab valima ka kellaaja järgi. Sestap soo-
vitan seekord kaht dokumentaalfilmi, 
mida saab vaadata Tallinnas eeloleval 
pühapäeval.

Eakama publiku jaoks võib olla väga 
huvipakkuv film Nõukogude näitlejast 
Oleg Vidovist (1943-2017). Vidov sün-
dis Moskva oblastis sõja ajal. Tema ema 
oli õpetaja, isa töötas rahandusministee-
riumis. Lapsepõlves sai väike Oleg elada 
nii Venemaal, Mongoolias, Saksamaal 
kui ka Kasahstanis, sest ema töökohad 
vahetusid. Lõpuks maandus noormees 
Moskvas ja asus õppima VGIKis näitle-
mist VGIK on maakeeli panduna Ülerii-
giline Gerassimovi nimeline Kinemato-
graafia Instituut. Seega õppiski Oleg just 
filminäitlejaks ning oma esimese episoo-
dilise rolli tegi 1960. aastal filmis „Minu 
sõber Kolka“. 

Ülikooli lõpetas Oleg 1966. aastal 
ning asuski tööle oma õpitud erialal, 
kokku tegi elu jooksul üle 50 rolli eri-
nevates filmides, põhiliselt peaosas. 
Nõukogude Liidus sai temast kiiresti 
suur naistehullutaja-iidol, ta oli tõeli-
ne kompvek kinolinal ja seega täielik 
staar. Paraku tegi mees vea sellega, et 
hakkas semmima Brežnevi tütre Galina 
parima sõbranna Nataljaga. Kõlab nagu 
tänapäevane seltskonnaajakirjanduse 
pealkiri. 

Paraku ei olnud toona need asjad nii 
lihtsad, et jätad ühe maha, lähed teise 
juurde. Nataljaga asjad ei klappinud ja 
sõbranna Galina tegi kõik, et näitleja elu 
põrguks muuta. See tal muidugi ka õn-
nestus, kuna Galinal oli suur mõjuvõim. 
Vidovile enam rolle ei pakutud ja lõ-
puks, 1985. aastal õnnestus mehel emig-

reeruda USAsse, kus tal siiski õnnestus 
ka näitlejana leiba teenida, nii näiteks 
on ta mänginud sellistes filmides, kus 
peaosas Arnold Schwarzenegger, Mic-
key Rourke või Kevin Costner. Paraku 
muidugi pärast Venemaalt lahkumist 
temast ei saanud enam iial sama kaliib-
riga näitlejat kui ta oli olnud nõukogude 
kodumaal. 

„Oleg Vidovi lugu“ on traagiline port-
ree ühe näitleja purustatud elust, põhi-
neb mehe autobiograafial. Näha saab 
seda Tallinnas laupäeval kell 21:30 ja 
pühapäeval kell 14:45. Film on vene ja 
inglise keeles.

Teine näitleja elust pajatav dokumen-
taal, mida vaadata soovitan, kandideerib 
sel aastal ka Euroopa Filmiakadeemia 
aasta parima dokfilmi tiitlile ja rää-
gib Rootsi näitlejast Björn Andrésenist 
(sünd. 1955), kes sai kuulsaks 15-aas-
tasena Luchino Visconti filmis „Surm 
Veneetsias“ (1971). 

Björn Andréseni lugu ei kulge sugugi 
ladusamalt, temale saab komistuskiviks 
just seesama maailma kõige ilusama 
poisi roll Visconti filmis. Näitleja on 
ise öelnud, et tema karjäär läks sellest 
filmist alates ainult allamäge. Ühtlasi 
sai see roll omamoodi needuseks, gayd 
limpsasid noore poisi peale keelt, ea-

kaaslased ilkusid koolis inglisuuks ja 
ilueediks, nii et võib öelda, et  paljude 
poolt ihaldatud filmiroll kultusrežissöö-
ri filmis rikkus ära noormehe terve üle-
jäänud elu. See on film ilu ja ihaldatuse 
pahupoolest. 

Muidugi saab Björn Andréseni pu-
hul mõelda, et ei saa oma ebaedu sellise 
nooruspõlve „äpardusega“ välja vaban-
dada, tuleks ikka ise oma elu juhtida, aga 
asi ongi selles, et see, mis temaga juhtus, 
on õigupoolest kollektiivne ärakasuta-
mine, omamoodi pedofiilne sündmus-
te kombinatsioon, mis jätabki templi 
mällu kogu eluks. Meie edu või ebaedu 
juured on lapsepõlves. Björn Andréseni 
puhul paisati tema seni turvaline maa-
ilm Visconti filmiga pahupidi. FIlmis 
on ka stseen, kus Visconti ülistab noort 
näitlejat, kiites ainuüksi tema keha ilu… 
Björn Andréseni traagika seisnebki sel-
les, et teda võeti kui välise ilu etaloni, see 
mida ta ise mõtleb või tunneb, jäi täiesti 
tagaplaanile. 

Björn Andréseni eluloos leidub peale 
Visconti filmi traagika ka muid sügavalt 
südantlõhestavaid õnnetusi, mitu sur-
ma, hülgamist. Vananedes kaob aga see-
gi, mis noorena oli – keha ilu. „Maailma 
kõige ilusam poiss“. Filmil on subtiitrid 
inglise keeles.

„Oleg Vidovi lugu“ on autobiograafi al põhinev traagiline portree nõukogude näitlejast. Foto: Pressimaterjalid

KUHU MINNA

Rakvere teater
19.11 kell 19 Viimane eten-
dus! „Lendas üle käopesa” 
s/s, lav. Eili Neuhaus
19.11 kell 19 Viimane eten-
dus! “Ükssarvikute farm” 
v/s, lav Urmas Lennuk
24.11 kell 19 “Kasvatushoo-
ne” v/s, lav. Hendrik Toom-
pere
25.11 kell 19 „Oi, Johnny” 

s/s, lav. Peeter Raudsepp

Lääne-Virumaa 
südamehaigete ühing
Infopäev toimub 29. no-
vembril kell 14.00 Rohuaia 
Kohviku konverentsiruu-
mis. Osavõtust teatada Pi-
retile tel 516  4349, omaosa-
lus 5 eurot tasuda kohapeal. 
PS! COVID-pass kaasa!

PLAAT

Gamma Ray „XXX 30 Years Live Anniversary“
Välja võib lugeda teisegi (ala)pealkirja, loosunglikult ja lahe-
dalt kõlava „30 years of amazing awesomeness XXX“, ka taus-
takangana vilgub see sõnademäng mingitel hetkedel ette-
aste tagaplaanil, grupi logo all.

Saksa power metal legendi ülikõva kontsertsalvestus, tä-
histab sisuliselt nende tegutsemise kolmekümnendat juube-
lit. Gamma Ray esimene album „Heading For Tomorrow” 
ilmus aastal 1990.

Kultusansamblist Helloween lahkunud kitarrist ja laulja 
Kai Hansen selle moodustas, vokalistiks oli tee alguses Ralf 
Scheepers.

9. septembril ilmunud nägusalt disainitud komplekt koos-
neb kahest CD-st ja ühest DVD-st. Materjal on identne, 
samad lood on nii heliplaatidel kui visuaalsel poolel. Koos 
sissejuhatusega kokku neliteist lugu, kestvust üle pooleteise 
tunni.

Kontsert, mis leidis aset 27. augustil 2020 Issdome´l (suu-
rem kontserthall) Saksamaal Düsseldorfis, on eriline selle 
poolest, et tegemist on nn. „live-striiming” showga, saalis 
publikut põhimõtteliselt ei viibinudki – koroonaepideemia 
seatud piirangute tõttu.

„Eriline kogemus. Te vaatate meie kontserti kodus sohval 
lamades ja õlut juues,“ suhtlevad bändimehed vaherepliiki-
des DVD vaatava publikuga.

Fakt, et kõigest hoolimata paneb Gamma Ray püsti sel-
lise täispika, üle pooleteisttunnise kontserdi, mida mõnu-
ga jälgida. Täis energiat, täis meisterlikkust, lisaks küllaltki 
võimsad valgusefektid, vahetuvad taustakangad. Salvestus 
muidugi väga kvaliteetne.

Kergeks miinuseks on ehk mitte kõige paremini valitud 
mängukava, superlugusid on vähevõitu, kuid samas annab 
seegi programm piisava ülevaate Gamma Ray loomingust 
läbi kolme aastakümne.

Huvitav tegur, et laulupoolt hoiavad koguni kolm meest. 
Grupi uue vokalisti rollis Frank Beck (vähendamaks Kai 
Hanseni koormust), Kai Hansen ja külalisena Ralf Schee-
pers (varasem materjal).

Lugudest jätab seekord kõige võimsama mulje müstilise 
hõnguga „Avalon“, mis pole liiga äramängitatud ja on us-
kumatu energiaannusega. Klassikaks saanud „Rebellion In 
Dreamland“, Gamma Ray üks vingemaid lugusid läbi aega-
de, jääb siin natuke alla.

Kõige massiivsemaks ja pikemaks esituseks jääb „Heading 
For Tomorrow”, filosoofiline number, veerandtunnine 
kompositsioonikeerdudega lahmakas.

Hinne: 8/10

Ülo Külm
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19. - 25. november
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

Suitsu-keedu broileritiib
1 kg

NÄDALAPAKKUMISED 19. - 25. november
Lihapihvid juustuga
400 g

Atria

1.58
4.79 €/kg

1.94

2.78
7.94 €/kg

3.48

2.24
7.23 €/kg

2.64

1.98
5.50 €/kg

2.58

1.18
2.95 €/kg

1.28

1.24
1.38

0.84
0.98

1.87 €/l

1.88
4.70 €/kg

2.44

Seajalg
1 kg

0.98
1.38

2.78
3.88

2.98
3.28

1.08
1.44

9.00 €/kg

4.58
5.68

1.68
2.24

3.58
4.48

2.98
3.88

1.78
9.89 €/kg

2.78

A+ A

1.58
10.53 €/kg

2.28

1.68
3.91 €/kg

2.24

1.48
14.80 €/kg

1.84

0.98
3.92 €/kg

1.48

Surimipulgad Atlantika
250 g

1.58
5.27 €/kg

1.98

Kodujuust hapukoorega
440 g

Piimameister Otto

1.48
3.36 €/kg

1.88

Koorejogurt Alma Muah
(mandariini-kaneeliküpsisega)

380 g

Valio

1.08
2.84 €/kg

1.34

A+ A

2.48
2.98

Kodune hakklihasegu
Pere
1 kg

Suitsutatud tanguvorst
1 kg

Täissuitsuvorst
Kodumaine
(viilutatud)

120 g

Kruubipuder peki
ja sibulaga
1 kg

Kodune
kotlet
1 kg

Stritsel
1 kg

Keeks
1 kg

Keedusalaami
350 g / Rakvere

Täissuitsuvorst
metskitselihast
180 g

Rannarootsi

Täislihaviiner
97% liha

310 g

Nõo

Haugifilee tomatimarinaadis
330 g / 150 g

Peipsi Kalatööstus

Vürtsikilufilee
100 g

Viru Rand

Heeringasalat peediga
360 g / Viru Rand

Kanasupp Mamma
300 g

Margariin Voimix soolane
60%, 400 g

Hapupiimajook Haps
(marja)

1 kg

Tere

Piimajook Aasa
2,3%, 450 ml

2 sorti

Praetud kilud tomatikastmes
430 g / Läätsa kalatööstus

0.98
28.00 €/kg

1.24

1.18
8.19 €/kg

1.44

2.68
13.20 €/kg

2.98

A+ A

A+

Praetud räimed tomatikastmes
240 g / 144 g

Rannaküla

Sprotid õlis suitsutatud
290 g / 203 g

Rannaküla

Suitsutatud juustukrõps
Deliche 35 g

2 sorti
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Kõrvitsapüree ning kanaroog
riisi ja köögiviljadega
Semper
(6kuud)

120g

Laastmakaron Panzani
Nouilles Fines
500g

1.68
1.87 €/l

2.28

Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal:TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1,

A+ Haljalas: A+ Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia. Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270; Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550;

külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+ Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . Tel 337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332Ida-Virumaal:
0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354 1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A A+ A+ A
0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653 4000; Tammsaare tee 93, . TelA+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ A AJõgevamaal Tallinnas:
652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKAKAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; JärveotsaB A+ B A A+ A A B
tee 35b, . Tel 6 098 222; Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, .A+ A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: ARaplamaal: Harjumaal:
Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, . Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . TelHaabneemes: A Kuusalus: A+ Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A
658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, . Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+Järvamaal:
3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A A+ Viljandis: APärnumaal: Tartumaal: Viljandimaal:

19. - 25. november

7.18
9.88

0.18 €/tk

0.38
0.04 €/tk

0.48

0.68
al 6.67 €/kg

al 0.84

0.84
42.00 €/kg

0.98

Üllatusmuna Kinder
20 g

Šokolaad Toblerone
100 g

2 sorti

1.24
12.40 €/kg

1.78

6.98
19.66 €/kg

9.98

0.98
1.28

3.27 €/kg

Juustupulgad Väike Väänik
200 g

1.38
1.78

6.90 €/kg
0.88
al 1.14

al 14.92 €/kg
0.34

0.54

20.00 €/kg

0.38
0.48

0.34
0.44

2.48
4.58

4.96 €/kg

Vahuvein Prince Henry
%, 0, l11 75

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada

Teie tervist.

Glögi Vana Tallinn
12 5 l%, 0,

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist. 1.08

1.98

1.98
al 2.68

Kreem Nivea
al 75 ml / 2 sorti

Näovesi Old Spice Whitewater
100 ml

4.78
6.18

47.80 €/l

4.28
5.98

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.88
2.48

0.09 €/tk

17.98
21.88

al 0.22 €/tk

3.14
4.18

2.68 €/kg

1.98
3.88

2.20 €/l

3.68
5.78

3.35 €/l
1.68

2.38

2.24 €/l
1.68

2.28

Küürimissvamm
al 3 tk

3 sorti

0.68
0.98

1.38
1.98

1.98
2.22

3.96 €/l

0.74
al 1.08

al 0.09 €/tk

Pannkoogipann
(25 cm) 1 tk

Resource

24.98
29.98

0.68
al 0.88

al 1.70 €/kg
22.98
al 28.98

Praepann (al 24 cm) 1tk

2 sorti

Resource

1.58
2.48

Liim Loctite Super Bond
4 g

2 sorti

1.58
1.98

02.12

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

395.0 €/kg

5.23 €/kg
0.74

0.88

3.22 €/kg

Kohvikoor Zott
10%, 10 g

10 tk

Jäätis vahvlitopsis Super Viva
al 97 g

3 sorti

Marmelaadiassortii
300 g

0.62
4.96 €/kg

al 0.74

Sojadessert Alpro
125 g / 2 sorti

Koorene puding
230 g / 2 sorti

Farmi

Jogurt Smile
(maasika)

65 g

Kartulipüree Maggi 5minutes
al 50 g / 3 sorti

Supp Knrorr Cup
17 g

Maitseaine Podravka
Vegeta Natur

20 g / 4 sorti

Kohv Jardin
500 g

2 sorti

+0.10

Energiajook
Monster
0,5 l / 5 sorti

0.94
1.38

1.88 €/l

Geogr. tähisega vein
Savanha al 11 5%,,

, l0 75 / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada

Teie tervist.

Liköör Liviko Vana Tallinn
45%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viski Barclays
Blended Scotch Whisky
40%, 0,5 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut Vodka
40%, 1 l

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Jordan
75 ml

2 sorti

14.40 €/l

Habemeajamisvaht
Gilette
al 200 ml

2 sorti

al 2.48

al 19.80 €/l

alates

1.58

Hügieeniside Libresse
20 tk

1.94
2.28

al 0.10 €/tk

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14 tk / 3 sorti

Mähkmed Huggies
Elite Soft al 66 tk

2 suurust

Pesupulber Rex
(18 pesukorda)

1,17 kg

Pesuvahend Woolite
0,9 l

Pesugeel Ariel
al 0,9 l

3 sorti

Pesuloputusvahend
Lenor
750 ml

3 sorti

Nõudepesuvahend
Fairy
900 ml

5 sorti

1.87 €/l

Aknapuhastus-
vahend Ajax
500 ml / 2 sorti

al 0.07 €/tk 2.76 €/l

Puhastusvahend puit- ja
laminaatpindadele
Johnson
500 ml

Kummikindad Vileda
Multisensitive

40 tk

2 suurust

Küpsetuskotid
Smile al 5 tk

2 sorti

Kassikonserv LaMurr
400 g

3 sorti

alates
alates

Tindipliiats Pilot
(kustutatav, sinine)

1 tk

2.28
2.98

570.0 €/kg

A+ A

Assortii liköörikommid Pcherry
355 g

Pergale

Raseerija Gillette
Fusion5 ja
Skinguard
1 tk

8.18
11.48
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

TALVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

KINNISVARA

• Müüa 2toaline (41 m2) suurune kor-
ter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad 
hoovi poole. Hind 26 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Müüa 2toaline mugavustega kor-
ter Rakveres, Roosi tn 1 (47,2 m2). 
Hea planeering, II korrus, vajab 
remonti. Otse omanikult. Tel 522 
7764

• Müüa heas korras 3toaline korter 
Sõmerul. Tel 505 0613

• Müüa Kundas 3toaline korter või va-
hetada 1toalise korteri vastu Rakveres. 
Tel 5894 2895

• Müüa maja Rakveres. Maja asub 
kesklinna lähedal.  Info tel  515 
5350

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostan ahjuküttega korteri Rakvere 
linnas, kuni 5000 €. Tel 555 8329 

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres või lähiümbruses, võib vajada 
remonti. Soodsa hinna puhul tehing 
kohe! Tel 522 6500

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 553 2743 (ka sms) 

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 
m2 ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind 
max 95 000 €. Kontaktid: tel 5630 
7082 ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Üürile anda või müüa elamiskõlblik 
keskküttega 1toaline korter Tamsalus 
(tuba, köök, esik, vannituba, turvauks, 
pakettaknad). Tel 5680 1956

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter. Tel 557 3108

• Üürile anda suur 3toaline korter, 
82 m2, II korrus, Lai tn 27, Rakvere ja 
2toaline korter, Rohuaia 22, Rakvere. 
Info tel 501 0385

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Nissan Qashqai, 2014. a, tu-
mesinine, uus mootor, Crown rooste 
tõrje, kärukonks. Suve- ja talverehvid, 
v. veljed, palju lisasid. Hind kokkulep-
pel. Tel 512 9689

• Müüa Mercedes Benz 211, E-200, 
CDI, must, 2006. a, läbisõit 298 000 km. 
Hind 3400 €. Tel 527 0058

• Müüa Suzuki Baleno, järgmine üle-
vaatus detsember/2022. Tel 5660 3463

• Müüa odavalt kasutatud talverehve 
13-15 tolli. Tel 5340 7274

• Müüa korralikud sõiduauto ja kaubi-
ku 13- ja 14-tollised naastrehvid. 13“, 
14“ ja 14C naastrehve , hinnad 40-70 
€/jooks. Tel 5552 7229

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid 
ja maastureid igas seisukorras! 
Raha kohe kätte! Vajadusel kus-
tutame registrist! Helistage jul-
gelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, Iž, Riga, Delta) jne. Maksan head 
hinda! Tel 5388 4499

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
varuosasid, samas ostan uusi vene-
aegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan igas seisukorras sõiduau-
tosi, maastureid ja kaubikuid. 
Paku julgelt telefonil 5309 2650. 
Raha kohe kätte!

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan Jawa osi, kirjandust. Tel 
5558 5956

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Huvi 
pakuvad ka vanad autod ja uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan seisvaid autosid ja romusid. 
Ostan ka selliseid mida lammutus ei 
soovi. Võib pakkuda absoluutselt kõi-
ke. Kiire tehing. Sula raha kohe kätte. 
Tel 5844 0306

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

• Ostan 200/300/700/900 seeria Volvo! 
Hind kuni 1000 €. Tel 5682 2544

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Teen tulede poleerimist. 1 tuli 
alates 10 eurost. Peale poleerimist 
kannan Meguairsi poolt välja töötatud 
ainega, et tulemus kestaks kauem. Tel 
5816 4441

• Teostan auto keemilist pesu, naha 
hooldust ja vahatamist. Topsave OÜ. 
Tel 5816 4441

• Rehvivahetus Pajustis, Naaritsa 
3. Varuosade tellimine ja pai-
galdus. Hinnad soodsad. Info tel 
5627 3336

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Ve o t e e n u s  k a u b i ku  j a  p u k-
siiriga. Teenus eraisikule. Tel 514 
8661

 

• Kallurautoteenus (karjääri kal-
lur ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 
2269

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mu-
del (2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 
7009

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269

• Ve ote enus (kraanaga mudel , 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

KAEVETEENUSED

www.kuulutaja.ee
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ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust  ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

EHITUSTEENUS
• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remondi-
töid. Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame 
kõiki ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 518 
7979

• Ehitusettevõte Fixzone OÜ teeb 
erinevaid ehitus-ja remonditöid: 
betoonitööd, müüritööd, fassaa-
did, terrassid, saunad, erinevad 
siseviimistlustööd plaatimine jne. 
Lisaks eespool mainitule teeme 
ka erinevaid torutöid: küttesüs-
teemide, reovee, sadevee ja tarbe-
veega seonduvaid torutöid. Lisaks 
eraklientidele oleme huvitatud ka 
äriklientide poolt pakutavast all-
töövõtust. Võtke julgelt ühendust ja 
teeme järgmise aasta plaanid juba 
täna. Infot küsige: info@fi xzone.ee 
või tel 5669 9311

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Ehitame ja renoveerime. Info tel 
5633 1530

• Teostame ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites. Vanni-
toad, siseviimistlus, fassaadid, soo-
justamine, vundamendid, katused, 
terrassid jne. San. tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

• Lintvundamendid, müüritööd, 
puitfassaadid, sisetööd. Tel 5646 0674

• Korterite ja vannitubade renovee-
rimine. Tel 5380 0863

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Korterite ja vannitubade remont. 
Tel 5633 1530

• Kõik lammutustööd, keldrite ja 
pööningute koristus koos prahi ära-
veoga. Tel 5380 0863

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine, remont, rõn-
gaste vahetamine ja kaevuümbriste 
ehitus. Tel 5840 0240

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 
5380 0863

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid  Lää-
ne-Virumaal. Üldehitus, siseviimist-
lus, hoone vundamentide rajami-
ne. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee. Tel 
508 3305

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija 
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kami-
nad ehitus ja remont. Tel 5647 2716, 
email: viruahjud@gmail.com

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

Müügil:
Sise- ja välisvoodrilauad 
Põranda ja terrassilauad
Kruntimine ja värvimine

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

56374243

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

PEREJUUKSUR
Laada 25, Rakvere

Juuksur Keiu  
554 7332

Juuksur Jaanika  
5626 9611

Ootame uusi ja 
vanu kliente!

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pööningute, keldrite ja 
muude ruumide 

puhastamine prahist koos 
äraveoga. 

Tel 5553 0770

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

MUUD TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

• Aedade kujundus, puude-põõsaste 
istutus, viljapuude hooldustööd. Tel 
5380 0863

• Pakun teenust, teen keemilist 
puhastust: diivanid, vaibad, tugi-
toolid, arvutitoolid ning auto salon-
gid, naha hooldus, keemiline või 
tavaline koristus. Tulen ise kohale. 
Info tel 5679 4783

• Hauaplatside renoveerimine, pii-
rete ehitamine paekivist, tänava 
äärekivist või puidust, liiva ja kruu-
sa vahetamine, hauakivide pesu. 
Töötame sel aastal kuni ilm lubab ja 
võtame tellimusi ka järgmiseks aas-
taks. Töötame üle Eesti. Tel 5592 3491, 
hauahooldus@muhkel.ee

• Koristan ära teie vanaraua 
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Soojuspumbad, müük ja paigal-
dus. Meilt ostetud soojuspumpadel 
hooldus soodushinnaga. TASUTA 
konsultatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 
0046

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Puulehtede koristus puhuriga ja 
vajadusel ka äravedu. Tel 503 2269

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga ana-
loogtoonereid. Aadress E. Vilde 14/1, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179, 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda 
erinevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666

• Kas kellelgi on pakkuda vanu pro-
paani ja hapniku balloone? Palun 
helistada. Tel 5675 1277

• Müüa Tallinna Klaverivabrikus 
valmistatud kannel. Tel 5646 0712

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja män-
guautosid, pakkuda võib kõike, ka 
remonti vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan värvilisi tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 150 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan pliidi plaadi, ahjuukse, resti, 
praeahju, ahju- ja pliiditarvikuid. 
Võivad olla kasutatud. Tel 503 1849

• Ostan alasi, kruustangid, töölaua, 
võrri, motika nende osi, vahvliküpse-
taja ja muud nõukaaegset kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel igasugust vanakraami ja ki-
la-kola, viina ära teie mittevajali-
kud asjad jäätmekeskusesse. Tel 503 
1849

• Ostan tööriistu  ja ehituslikku 
saematerjali. Tel 5380 0863

• Ostan vana rauda ja tehnikat, ka 
väiksed kogused ning ka korraliku 
pesumasina. Tel 5808 1220

• Ostan tuntud kunstnike maale, ak-
varelle (R. Sagrits, E. Kits, R. Uutmaa, E. 
Haamer). Pakkuge ka teisi. Hind 1500 
€. Tel 5677 0569

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, vahvliküpsetajaid, tarbeklaasi 
vaase. Tel 5607 6805

• Ostan värvilisi lillevaase. Sobivad 
ka õhumullidega. Tasun 100 €. Tel 
5677 0569

• O s t a n  E N SV  ja  N L I I D U  a e g -
seid autosid  ja märke .  Tel 510 
7541

• Ostan erinevaid Tarbeklaasi 
vaase hind kuni 100 €/tk. Tel 5360 
4800

• Uued lahtiolekuajad. Antiigiäri 
Hansa Antiik annab teada - Sügis-tal-
visel perioodil oleme avatud lühemalt, 
kolmel päeval nädalas: teisipäev, 
neljapäev, laupäev. Nendel päevadel 
10.00- 14.00. Teistel aegadel - kokku-
leppel. Pikk 7, Rakvere. Tel 528 2330. 
Palume külastada.

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

•ATV-D (suure 8-tollise rattaga)- 125 CC (800-
950 €), 150 CC (1600 €), 200 CC (1750 €), 250 CC,  
ATV-D lastele 60CC (400-425 €).
•KROSSIKAD 125 CC (785-945 €) - erineva 
raami kõrgusega; 140CC (1200 €); 150CC (1200 
€) - õliradiaator. KROSSIKAD lastele bensiini ja 
elektri 300-375 €.
•MOOTORID: sääreväristajale (170-200 €), 
mopeedile 110-125CC (260-300 €), rollerile 
80CC; 125CC; 150CC (Hind 375 €) ATVle (300 €), 
krossikale 125CC (260 €). 4T, 2T 50CC (425 €)

•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 165 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigal-
dab ja hooldab! Kui otsid õhksoojus-
pumpa või konditsioneeri, siis küsi 
meilt pakkumist! Õhksoojuspump on 
väga mugav ja säästlik küttelahendus. 
Tasuta konsultatsiooni tel 5662 2050 
või http://www.rakverekliima.ee MEIL 
ON LÜHIKE OOTEAEG!

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 5 m3 alustele, hind alates: hall 
lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuud: sang-
lepp, lepp, metsakuivkuusk (mänd) 
ja kütteklotsid 40 L võrk 2 €. Tel 5192 
4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.80 €/kott ja kasel 3.50 €/kott. Tel 
505 1528

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Kuivad 38, 50 cm ja toored 30-50 
cm, hinnad soodsad. Tel 503 0311

• Müüa toored lõhutud küttepuud. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 
Saadaval: hall lepp, must lepp, kask. 
Hinnad alates 38 €/ruum. Saadaval 
ka kuivad halupuu klotsid (eripikku-
sega halud) 40 L võrkotis – 2 €/kott. 
Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5375 4750

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa puitbrikett alates 180 €, tur-
babrikett 140 €, pelletid al 200 €. Rak-
vere Kütteladu, Narva 17. Tel 5566 9440

EHITUS

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 5349 
6065

• Jeld-Wen mändmanteluksed komp-
lekt: 900x2100 – 2tk, 1000x2100 – 4 tk. 
Tuletõkkeuks valge lengis 1000x2100 
– 1 tk. Toauksed saarvalge komplekt: 
1985x860 seinapaksusele 200 mm, 
1985x860 seinapaksusele 120 mm. 
Tuuletõkkeplaat roheline 2700x1200 
– 3 tk. Tel 5814 0356  

• Kivivilla Paroc 1220x565x100 – 3pk. 
Isolatsiooniplaat 2000x500x30 – 20 
tk. Aluplastaknad 800x400 – 4 tk. 
Aluplastaken 900x500 – 1 tk. Hind 
kokkuleppel. Tel 5814 0356

• Müüa servamata kuuseplanku 
40x6000 mm. Info tel 5698 2641
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OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM HIND KÕRGEIM HIND

Kartul kg 0,68 0,80

Maitseroheline (r. sibul, 
till, petersell)

kg 7,00 10,00

Küüslauk kg 10,00 12,00

Tomat, imp. kg 3,50

Mugulsibul kg 2,50

Peakapsas kg 0,80

Hapukapsas kg 2,50

Kõrvits kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 2,00

Kaalikas kg 1,50

Peet kg 1,50

Mustrõigas kg 2,00

Jõhvikad liiter 5,00

Õunad kg 1,50 2,50

Mesi kg 7,00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5,00

Värske räim ja kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 18. NOVEMBER 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Müügil  soojad kudumid ja kalmuseaded!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Teraslind OÜ tegeleb linnu ja loo-
masööda müügiga Virumaal. Kok-
kuleppel kojuvedu. Tel 5564 5448 või 
info@teraslind.ee

• Müüa sööda kartulit. Tel 5807 9555

• Müüa Kungla Talu toidukartulit 
„Gala“ ja „Laura“ 30 kg võrk hind 15 €. 
Info tel 514 1338, vedu.

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 
526 1408

• Müüa GAZ-53 raamist tehtud järel-
käru traktorile. Tel 5665 9903

OST
• Ostan võsalõikaja Stihl või Husq-
varna. Samuti ka vana mootorsae, 
võib vajada remonti. Tel 503 9650

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 5687 5845

• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

LOOMAD

• Väike kutsikas otsib kodu. Tel 5836 
1490

• Müüa noored kuked. Tel 514 8848

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viina ära teie mittevajalikud asjad 
jäätmekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda ka 
hambakulda või üksikuid kuld ja 
hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, nõu-
kogudeaegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Sa-
muti ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, or-
denid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/
tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kae-
tud) ja muid vanu raamatuid. 
Pakkuda võib igasuguseid esiva-
nematest jäänud asju! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte! Tel 5649 
5292

• Ostan vanavara, maale, klaas-, 
portselan- ja hõbeesemeid, münte, 
ordeneid, märke, postkaarte, fotosid, 
raamatuid, vaase jne. Raha kohe kätte. 
Tel 5353 8982

TEATED TUTVUS

• Sümpaatne 60aastane 180 cm pikk 
mees soovib tutvuda 45-55aastase 
naistega. Tel 5423 0854

• 66-aastane mees soovib tutvuda so-
bivas vanuses naisterahvaga, sobivuse 
korral kooselu. Tel 5675 5253

MUU

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. Kui 
elumure vaevab ja vajad hingeabi, 
anname soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele küsi-
mustele. Kõne hind 0,97 eurot/min
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste portaalis ning 
Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst 

kuulutus@kuulutaja.ee
 

Helista 32 25 093
 

Toimetusse tulek kokku leppel 
Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a 

asuvas Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga 

päev 10-22

LOE
www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee... 

 
ASTA ORROT

mälestab vend perega. 

Jälgi, et liialt küpsetades ei muuda toitu endale ohtlikuks
Maaeluministeerium juhib tähele-
panu akrüülamiidile, mis on tervise-
le ohtlik aine.

Akrüülamiid moodustub teatud 
toidu küpsetamisel, praadimisel 
või röstimisel. Kõrgemaid akrüül-
amiidi sisaldusi on leitud süsive-
sikurikastest toitudest, sealhulgas 
kartulitoodetest (näiteks ahjukar-
tulid, friikartulid ja kartulikrõpsud) 
ja teraviljatoodetest (valikpagari-, 

saia- ja leivatooted ning hommiku-
söögihelbed), aga samas ka kohvist 
ja kohviasendajatest.

Akrüülamiid võib ohustada ter-
vist, kuna teada olevalt on sel vähki 
tekitav ja DNAd kahjustav toime. 
Akrüülamiidi teket täielikult välti-
da pole võimalik, kuid selle sisaldust 
toidus saab vähendada.

Kuidas hoida akrüülamiidi sisal-
dus toidus madalal?

•Küpseta toitu vaid kuldkollase 
värvuseni. Nii väldid küpsetades, 
praadides või röstides toidu üleküp-
setamist, ülemäärast krõbedust ja 
kõrvetamist.

•Säilita kartuleid jahedas ja pime-
das, võimalusel temperatuuril üle 
6 °C. Ära hoia neid külmkapis ega 
valguse käes. Külmkapis või valguse 
käes hoiustamine suurendab kartu-
lis komponentide hulka, mis soo-

dustavad akrüülamiidi teket küpse-
tamisel, röstimisel või praadimisel.

•Pea kinni tootjate soovitustest 
valmistusaja ja -temperatuuri kohta. 
Kui valmistad eelpakendatud frii-
kartuleid või pagaritooteid kodus, 
siis järgi kindlasti tootja valmistus-
juhendit. Nii oled kindel, et ei küp-
seta toitu ülemääraselt ega liiga kõr-
gel temperatuuril.

•Valmista kodus toitu erine-

val viisil. Uuringud näitavad, et 
akrüülamiidi ei teki, kui valmistad 
toitu keetes, aurutades, mikrolai-
neahjus kuumutades ja madalatel 
temperatuuridel.

•Toitu mitmekesiselt. Mitmeke-
sine ja tasakaalustatud toitumine 
aitab vähendada võimalust, et mõne 
toiduga satub organismi akrüüla-
miidi väga suures koguses.

Kuulutaja

D-vitamiin kaitseb igas vanuses inimeste 
luid ning toetab beebide arengut
D-vitamiin on ühtviisi oluline nii 
laste kui täiskavanute luude tervi-
seks ning iseäranis oluline beebidele 
esimeseks kolmeks tormilise aren-
guga elukuuks. Benu veebiaptee-
gi farmatseut Triin Hirvlaan jagab 
nõuandeid, mille järgi D-vitamiini 
vaegust ära tunda, kes on vitamiini 
vaegusest rohkem ohustatud ning 
jagab juhiseid kui palju ja millal 
D-vitamiini toidulisandina juurde 
võtta.

Farmatseut Triin Hirvlaane sõnul 
on D-vitamiini vaja eelkõige luude 
kasvuks, massiks ning vastupidavu-
seks. „D-vitamiin ehk kaltsiferool 
on rasvlahustuv vitamiin, mis soo-
dustab kaltsiumi imendumist soo-
lestikus ning aitab säilitada piisavat 
kaltsiumi ja fosfaadi kontsentrat-
siooni luudes, et luud oleks tuge-
vad,“ selgitas apteeker D-vitamiin 
rolli organismis. Lisaks on D-vita-
miin osaline nii lihaste kokkutõmbe 
ja toonuse reguleerimises, rakkude 
normaalses arengus, immuunsüs-
teemi toimimises kui ka glükoosi 

a i n e v a h e t u -
ses. Hirvlaan 
toob välja, et 
teadusuurin-
gutes on leitud 
D - v i t a m i i n i l 
ka põletikku 
v ä h e n d a v a d 
omadusi.

 
D-vitamiini 
puudus 
muudab luud 
hapraks
D-vitamiini puudujäägist organis-
mis annavad apteekri sõnul märku 
väsimustunne, probleemid naha, 
juuste, küünte, luude ja hammaste-
ga, aga ka liigeste mured. „Kui D-vi-
tamiini puudus on suur, siis võivad 
luud muutuda õhukeseks, rabedaks 
või moonduda. D-vitamiin hoiab 
lastel ära rahhiidi. See on haigus, 
mille korral organismi kaltsiumi- ja 
fosforisisaldus väheneb, luud muu-
tuvad pehmeks ja kõverduvad,“ rää-
gib Hirvlaan D-vitamiini puudusega 

kaasneda või-
vatest tõsistest 
tagajärgedest 
ning lisab, et 
sarnaselt las-
tele ohustab 
suur D-vita-
miini vaegus 
ka täiskasva-
nuid. „Täiskas-
vanutel aitab 
piisav D-vi-
tamiini tase 
ära hoida os-

teomalaatsiat – haigust, mille kor-
ral on luudes kaltsiumivaegus 
ning need muutuvad pehmeks ja 
painduvaks ning kõverduvad. Li-
saks aitab D-vitamiin koos kalt-
siumiga eakaid osteoporoosi eest 
kaitsta.“

 
Toetab vastsündinute arengut 
Kuna beebide areng ja kasv on esi-
mesel kolmel elukuul väga kiire, 
on farmatseudi sõnul nende luude 
ja hammaste arenguks väga oluline 

saada piisavas koguses D-vitamiini. 
„Vastsündinutele tuleks alates nel-
jandast-viiendast elupäevast anda 
10 mikrogrammi ehk 400 rahvus-
vahelist ühikut D-vitamiini päevas,“ 
selgitab Hirvlaan ja lisab, et Euroopa 
lastearstid peavad rinnapiimatoidul 
imikuid vitamiinivaeguse riskirü h-
maks.

„Lisaks beebidele on D-vitamiini 
puudusest rohkem ohustatud ini-
mesed, kes kasutavad püsivalt ravi-
meid, mis tekitavad valgustundlik-
kust või kui esineb haiguseid, mille 
puhul ei soovitata päikesevalguse 
käes viibida. Samuti peavad tähele-
panelikud olema intensiivselt spor-
ti harrastavad inimesed, eakad ja 
lapsed,“ loetleb Hirvlaan. Apteekri 
üldine soovitus on, et D-vitamii-
ni võiks manustada septembrist 
aprillini, aga kui inimesed ei viibi 
päikese käes, siis ka kevad- ja suve-
kuudel. Juhul kui toidulaud ei 
ole piisavalt mitmekülgne ning 
D-vitamiini tase veres on soovi-
tuslikust madalam, ka siis tuleks 

võtta D-vitamiini kogu aasta vältel. 
 

Annus sõltub vanusest ja 
vitamiini puudujäägist
Kui D-vitamiini võetakse ennetaval 
ehk profülaktilisel eesmärgil, tuleks 
apteekri sõnul 1.–12. aastastele las-
tele valida preparaat, kus on 10–20 
mikrogrammi (ehk 400–800 IU) 
D-vitamiini. Alates 12. eluaastast 
ja täiskasvanutele on sobilik 20–30 
mikrogrammine (800–1200 IU) an-
nus ning eakad ehk 70-aastased ja 
vanemad võiksid manustada 30–50 
mikrogrammi (1200–2000 IU) päe-
vas, sest neil on suurenenud risk 
osteoporoosi ehk luuhõrenemise 
tekkeks. „Kui aga vereanalüüsiga 
on tuvastatud D-vitamiini vaegus 
või puudus, siis määrab vajaliku vi-
tamiini koguse arst,“ rõhutab Hirv-
laan ja lisab, et kuna D-vitamiin on 
rasvlahustuv vitamiin, siis võiks 
seda võtta päeva kõige toekama söö-
gikorraga, näiteks vahetult pärast 
lõuna- või õhtusööki.

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

1961: täna tähistab oma sünnipäeva Meg Ryan
Täna 60 aastat tagasi, 19. no-
vembril 1961. aastal on sündi-
nud Ameerika Ühendriikide üks 
populaarsemaid ja tuntumaid 
näitlejannasid, keda tunneme 
pseudonüümi Meg Ryan all. Va-
nanemist kartis Ryan nii hirmsas-
ti, et pöördus ilukirurgide poole, 
kuid tulemus polnud päris see, 
mida ta lootis näha.

Allan Espenberg

Tulevane filmistaar sündis Connec-
ticuti osariigis. Ema lahkus pere-
konnast näitlejakarjääri nimel ja isa 
kasvatas lapsi rangete katoliiklike 
traditsioonide järgi. Tegelikult on 
näitlejanna nimi Margaret Mary 
Emily Anne Hyra ning Meg Ryan 
on pseudonüüm, mis on anagramm 
sõnast Germany.

Neiu mõtles filminäitlejaks saa-
misele, kuid pärast keskkooli lõ-
petamist astus ta hoopis kohaliku 
ülikooli ajakirjandusteaduskonda. 
Kaks aastat hiljem siirdus ta õppima 
New Yorgi ülikooli, kuid temast ei 
saanud kunagi ajakirjanikku.

Nooruses mängis neiu sageli eri-

nevates reklaamides ja valis lõpuks 
filminäitlejanna karjääri. Esimest 
korda ilmus noor Meg Ryan filmi-
linale 1981. aastal režissöör George 
Cukor’i filmis „Rikkad ja kuulsad“: 
tema rolliks oli mängida 18aastast 
tütarlast. Kaunist blondiini pan-
di laiemalt tähele viis aastat hiljem, 
kui ekraanidele jõudis märulifilm 
„Tippkutt“ (Top Gun), kus Meg 
Ryanil oli võimalus mängida koos 
Tom Cruise’iga.

Meg Ryani loomulik võlu, noo-
ruslik veetlus ja andekus meeldis 
paljudele filmilavastajatele ning 
talle avanesid uksed Hollywoodi 
keerukasse maailma. Üks tuntu-
maid filme Meg Ryani karjääris 
oli „Kui Harry kohtus Sallyga“, kus 
tema partneriks oli Billy Crystal. 
Ja loomulikult „Unetus Seattle’is“, 
kus Meg Ryan mängis koos Tom 
Hanksiga.

Fantaasia- ja ulmekomöödias 
„Sisekosmos“ (1987) mängides tut-
vus näitlejanna endast seitse aastat 
vanema näitleja Dennis Quaidiga, 
kellest sai 1991. aastal tema abikaasa 
ja järgmisel aastal sündis perre poeg 
Jack Henry Quaid. Fännid pidasid 
paari täiuslikuks, kuid kümne aasta 

pärast see abielu lagunes. Tabloi-
dajakirjandus kirjutas, et lahkumi-
neku põhjuseks oli näitlejanna flirt 
Uus-Meremaa filmistaari Russell 
Crowe’ga. Ryan ja Crowe kohtusid 
seitse kuud, kuid teatasid seejärel, et 
jäävad sõpradeks.

2006. aastal adopteeris Ryan Hii-
nast 14kuuse tüdruku, kellele ta 
pani nimeks Daisy True. Aastatel 
2010-2014 oli Ryan suhtes laulja 
ja helilooja John Mellencampiga, 
kuid seejärel mindi lahku. Uuesti 
said Meg ja John kokku 2017. aas-
tal ja järgmisel aastal teatasid nad 
kihlusest. Kuid aasta hiljem jõu-
dis avalikkuseni teade, et kihlus on 
tühistatud.

Näitleja on tundmatuseni 
muutunud
Nooruses kuulus Meg Hollywoo-
di kõige seksikamate ja kaunimate 
näitlejannade hulka. Kuid aastad 
võtavad paraku oma ja ilu kaob mi-
nevikku. Kuid kangekaelne Ryan 
ei kavatsenud vanusega leppida ja 
alustas kortsude vastu ägedat sõda.

Umbes 40. eluaastaks hakka-
sid Meg Ryanil ilmnema esimesed 
närtsimisnähud. Kuulujutud Meg 

Ryani käikudest ilukirurgide juurde 
hakkasid levima 2000. aastate algu-
ses. Näitlejanna kadus ootamatult 
ekraanilt ega käinud seltskondlikel 
koosviibimistel. Kui ta pärast mõ-
ningast varjusolekut uuesti laiema 
publiku ette sattus, siis oldi väga 
üllatunud: Meg Ryani huuled olid 
omandanud enneolematu suuruse. 
Kollane ajakirjandus pakkus välja, 
et filmikuulsus paigaldas ülahuulde 
silikoonimplantaadi. Kahjuks mõ-
jutas kirurgiline sekkumine suu-
resti näitlejanna näo proportsioo-
ne ja andis talle klouninaeratuse 
efekti.

Meg Ryani endiste ja praeguste 
fotode uurimise järel oletasid spet-
sialistid, et näitlejanna näo alumist 
osa on ülespoole tõstetud, samuti 
on tehtud blefaroplastikat (laugude 
operatsioon) ja rinoplastikat (nina 
kuju parandamine). Fännid kriti-
seerisid uuenenud Meg Ryani väga 
teravalt ja pidasid plastilisele kirur-
giale panustamist veaks. Paljud tema 
endised fännid, kes pooldavad loo-
mulikku ilu, pöörasid seetõttu talle 
koguni selja.

Allergia ajakirjanduse vastu
Vaatamata ajakirjanduses ilmunud 
rohketele spekulatsioonidele näit-
lejanna välimuse muutuste kohta, 

pole Meg Ryan ise oma näo ja keha 
kohendamisest eriti palju rääkinud. 
Siiski vastas ta 2015. aastal välja-
ande Porter korrespondendile ning 
teatas: „On palju tähtsamaid asju kui 
need, mis käsitlevad naiste välimust 
ja nende vananemist. Me tammume 
paigal, arutame selle või teise inime-
se välimust – tema juuksevärvi, kõ-
veraid hambaid... See on huvitav ja 
naljakas, kuid mitte rohkem kui viis 
minutit.“

Samas on Ryan väitnud, et on 
oma välimuse ja eluga väga rahul: 
„Mulle meeldib minu vanus. Naudin 
iga minutit. Olen rahul sellega, kel-
leks ma lõpuks sain. Arenesin. Minu 
elus on olnud perioode, mida võib 
nimetada põrgulikeks, kuid nüüd 
tunnen end väga vabalt. Ma arvan, 
et see arusaam tuleb vanusega.“

Lisaks väitis Ryan, et ta ei loe 
enda kohta käivaid artikleid üldse: 
„Ausalt öeldes ei pööra ma sellistele 
asjadele tähelepanu. Maailmas on 
väga palju vihkamist ja inimest huk-
ka mõista on kõige lihtsam. See on 
nii tobe!“

Kuigi Meg Ryan enam filmides 
ei mängi, on ta endiselt tegev filmi-
maailmas: ta tegutseb produtsen-
dina ja käib filmiauhindu üle and-
mas, lisaks osaleb ülemaailmsetes 
fitnessifoorumites. 

Püha Katariinast kodustatud Kadriks: 
kuidas muuta kadripäev pikalt meeldejäävaks?
Mitte ühegi kadripäeva tähistava 
rahva kombestik pole säilinud nii 
rikkalikuna kui meil, eestimaalas-
tel. Ometi on juba vaid napi 100 
aasta jooksul see vana ja vääri-
kas tähtpäev oma endise elujõu 
kaotanud. Kadrisandid on aasta-
tega oluliselt noorenenud, sandi-
peredes kohtab üha harvem vär-
vikaid tegelaskujusid. Arhailiste 
õnnistamis- ja tänamislaulude 
asemel kostuvad tubades lihtsad 
lastelaulukesed ning mahlakad 
täiskasvanute naljad on sootuks 
oma koha kaotanud.

Kristi Ardel
„Hakkame santima“ 

projektijuht
Annika Aasa

Lääne-Virumaa kuraator

Kadripäeva tähistamise komme on 
seotud uskumusega esivanemate 
hingede tagasipöördumisest meie 
sekka. Päevaga seotud iidne pärimus 
ei ole tänapäevani kahjuks säilinud. 
Võime vaid oletada, et kunagi võis 
olla see seotud naisterahvaste ülemi-
nekuriitusega, et tähistada tütarlap-
seeast täisikka jõudmist. Alles hil-
jem segunes see 4. sajandil märtri-
surma surnud püha Aleksandria 
Katariina austamisega, mis eestlaste 
suus koduselt Kadriks muutus. Liht-
sa talurahva jaoks tähendas kadri-
päev naistepüha, mil tehti algust 
tubaste töödega.

Päevased ja õhtused kadrid
Lammaste kaitsja Katariina mäles-
tuspäev oli tuntud ka lambapäeva-
na, sest päevasel ajal käidi uste taga 
määgimas, et pererahvale karjaõnne 
kindlustada. Määgijateks olid pigem 

lapsed ja naised, vähem mehed.
Lääne-Eestis käisid päevasel ajal 

kadriks vanemad ning vaesemad 
tagasihoidlikult maskeeritud naised, 
kelle jaoks olid kogutud annid häda-
vajalikud elus püsimiseks. Seepärast 
eelistasid nad sandis käia üksi ning 
kasutasid saadud toitu, villa ja lina 
vaid enda tarbeks.

Õhtustel sanditajatel olid juba 
suurejoonelisemad plaanid – ande 
koguti ühise suure kadripeo tar-
beks. Mõnel pool kujutas pidu suurt 
simmanit, teisal aga mängiti maha 
60-70 osalejaga pulmapidu, mis võis 
kesta päevi. Seepärast poetati kad-
risantide annikotti just neid püha-
detoite, mida ühisele peolauale sün-
niks panna: lambaliha, kukki-kanu, 
käkke, ube-herneid, pähkleid, ka-
raskit, leiba, õlut. Järelpidudest võt-
sid osa ka need, kes ise sanditamas ei 
käinud, kuid panustasid sellevõrra 
usinamalt pidulaua sättimisse ja toi-
du valmistamisse.

Ise tehtud, hästi tehtud!
Kadripäev nagu paljud teisedki 

rahvakalendri tähtpäevad on ol-
nud alati kogukonna läbikäimise ja 
lõõgastumise seisukohalt oluline. 
Kadrisantide poolt toodavast karja-
õnnest on meie põlvkonnas siiani 
tõelist puudust tundnud vaid vähe-
sed. Tänastes oludes aga tajume, et 
piirangutevabad karjakesi koosole-
mised ongi üks suur karjaõnn. Vaja-
me elusolemiseks üksteise lähedust 
ja head seltskonda.

Eesti Folkloorinõukogu ärgitab 
juba neljandat aastat üle-eestilise 
„Hakkame santima!“ aktsiooniga 
mardi- ning kadripäeva tähistama 
ning seda just perekeskselt või täis-
kasvanute seas. Ajad on küll sandid. 
See tähendab, et kadrid peavad san-
ditama samuti vastutustundlikult. 
Õnneks selleks võimalusi jagub!

Koli sandiperega veebi
Üllata sõpru ja sugulasi suhtluskana-
lites kõnedega. Las nad olla jahmu-
nud, kui teiselt poolt ekraani vaa-
tavad vastu maskide taha peidetud 
silmapaarid, kelle isikud jäävadki 
mõistatuseks. Kui lähedased toru ei 

võta, helista ülemusele – kaalul võib 
siiski olla õhtusöök! Proovida võib 
huupi ka tundmatutele profiilidele 
ja numbritele – nii saab taaselustada 
mälestuse lapsepõlves tehtud „tün-
gakõnedest“.

Kui nüüd tekkis küsimus, kuidas 
annid kätte saada, siis moodsas maa-
ilmas on selleks nii pakiautomaadid 
kui -robotid. Aga miks mitte paluda 
kõne vastuvõtjal hoopis annetada 
heategevuseks: tite hambaraha las-
tehaiglale, juudi kaupmehelt ostetud 
värske õhu tasu vabatahtlikele prit-
sumeestele või hobusele mangutud 
kaeraterad eurodena loomade varju-
paigale?

Kohtu peredega õues
Mis oleks, kui riputaks poestendile 
ja tänavalaternatele sildid, et kadrid 
ootavad kohtumist kindlal kellaajal 
suure kase all? Nii saab harjuta-
da igaüks kommiviset annikotti ja 
avastada endas peituva talendi. Või 
laulad hoopis naabri akna all? Las 
ta siis üllatub, et serenaadi üürgava 
kavaleri asemel on end sandid üles 
rivistanud!

Sandi toast tuppa
Ukselt uksele käimine ei pea tä-
hendama küla vahel kooserdamist. 
Proovi, mis saab siis, kui koputad 
maskeeritult vannitoauksele, mille 
taga su oma pereliige vanni võtmas, 
või jalutad lauluga sisse töötuppa, 
kus elukaaslane veebikoosolekut pi-
damas. Las nad siis nuputavad, mida 
sulle annikotti pista või millise tee-
ne võlgu jäävad!

Kasuta olukordi, 
millesse niigi satud
Töötad lasteaias, koolis või konto-
ris? Sellisel juhul haara härjal sar-
vist ja saabu kadrilaupäeval kohale 
kostümeeritult. Las siis kolleegid 
imestavad, et töötavad päevaks „loo-
maaias“ ning võtavad tulevaseks 
aastaks kaasa teadmise, et tark ei jäta 
võimalust kasutamata!

Tee eelkokkulepped
Kui siiski tahad käia kodust kodus-
se, siis pane kokku oma sandipere 
neist inimestest, kellega koos nii 
või teisiti igapäevaselt toimetad. 
Õnne ja tervist mine tooma samu-
ti vaid sama ringkonna kodudesse, 
veendudes eelnevalt, et oled nende 
juurde oodatud. Kodude arvuku-
se asemel keskendu hoopis pikale 
eeskavale – nii saavad santijad ja 
võõrustajad suurema naudingu ning 
väheneb kontaktide arv.

Aeda, akna alla või tuppa minnes 
kanna sandimaski all ka näomaski. 
Teadagi, et topelt ei kärise!

Mine santima ainult siis, kui oled 
veendunud, et oled terve! Kui sa 
välja minna ega santijaid võõrustada 
ei saa, ega siis häda häbeneda anna – 
otsi puuoks ja vitsuta end ise, et ta-
gada parem kaitse haiguste vastu. 
Terveks-tugevaks, terveks-tuge-
vaks!

Kui palju on Eestis 
mardi- ja kadrisante?
Juba neljandat aastat loendame üles 
Eestis ringlevad mardi- ja kadrisan-
did. Kui me räägime, et sanditamis-
kombestik on meil endiselt elus, siis 
annab säärane rahvaloendus natu-
kenegi ülevaadet ka numbriliselt. 
Ühest küljest ärgitab see teemeära-
likul moel sanditama, kuid laiemas 
plaanis saab aimu, kui elujõuline 
komme tegelikult on.

Selle aasta mardi- ja kadrisantide 
rahvaloendus toimub kuni 30. no-
vembrini.

Sel aastal saab panna lisaks tava-
pärasele kirja ka selle, kui...

...jooksed marti ja katri virtuaal-
selt.

...jooksed ukselt uksele asemel 
toast tuppa.

...jooksed marti ja katri keskkon-
nas, kus nagunii tegutsed (koolis, 
lasteaias, töökohal).

Täpsema teabe leiad “Hakkame 
santima!” kodulehelt aadressil hak-
kamesantima.ee
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Kuulutaja reede, 19. november 202116 REKLAAM

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

19. 26. novemberja

26. november

T-R 9-18, L 10-14

kuld- ja hõbeehteid

Ehete parandus ja valmistamine,
graveerimine, prillide laserjootmine.

-50%

Suur valik

Vaala Keskus Lõõtspilli 2  /  E-R 10.00 - 18.00  /  L 10.00 - 14.00

Tel. 32 23 975, www.candra.ee

Vaala Keskus Lõõtspilli 2  /  E-R 10.00 - 18.00  /  L 10.00 - 14.00

Tel. 32 23 975, www.candra.ee

-50%
Rakvere
Lääne 36
Tel 511 0286

LAOMÜÜK

Lepapuidust mööbel
sauna ja suvilasse,

voodrilauad, lavalauad,
põrandarestid

REISKA PA OÜ

Avatud esmaspäevast-reedeni

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS Järelmaksu võimalus

Soodustus akendele kuni

Pakkumine kehtib kuni 30.11.2021

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

Sealiha
al veerand seast

2. 05 €/kg

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu
TASUTA

LIHAPOOD RATASTEL

Lisatasu eest tükeldamise võimalus

Müügil ka subproduktid

vajanguperefarm@gmail.com

perefarm

LIHAPOOD RATASTEL

Müügil ka subproduktidElektritööd - eramud

Elektritööd - sõidukid

Kliimaseadmete täitmine

ja hooldus - sõidukitel

Tel. 527 7791

allan.lainla@gmail.com

OSTAME:

• METSAKINNISTUID (KA HÜPOTEEGIGA)

• RAIEÕIGUST

• KASVAVAT VÕSA

PAKUME:

• METSARAIE KOMPLEKSTEENUST

• METSA HOOLDUSLEPINGUID

• METSAMAJANDAMISKAVADE

KOOSTAMIST

• GILJOTIINI TEENUST
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